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 !   פרשת וישלח, ש "במוצ

 !להורים ונוער "מתבגרים"המופע 

 !!בואו נצחק על זה, חודש ארגון הסתיים

, ג כסלו"י, פרשת וישלח, ש"אצלנו במוצ

כ רמת "באולם שמחות של ביה, 11.11

 (פתיחת קופה) 51:12בשעה ,  גלנווד –מודיעים 

פרסום בתיבות .  לנוער₪  51/  למבוגר₪ 52

   www.rammod.net :ובלוחות ובאתר של הישוב

 ס בנימין"י מדור הקהילה של מתנ"המופע מסובסד ע

 : !הצגה לילדים  !יום חמישיב

 "סופי וריבת תות"

 11:12במועדון נוער בשעה , 51.11, ח כסלו"י, ביום חמישי

 לילד₪  12                'כיתה ג –לגילאי גן 

 בנימין ס"תנהתרבות של מ' בחסות מח

 (כתובת למעלה) –רטים על ההצגה באתר של הישוב פ

 מרד החשמונאים ברחבי בנימין  :הרצאה
  51:01בשעה  , מועדון נוערב, 52.11, ב כסלו"כ,  ביום שני

 היישובי צעדת חנוכה.  מפי מדריך מדרשת הרי גפנא

 .פרטים בהמשך. חנוכה' תתקיים בא "בעקבות המכבים"

 (שעון קיץ)חה לאביב הטיול נד  :טיול אופניים לנשים

  121-4124144:  נייד - חנה שוסטר: מרכזת הקליטה

 il.comchanaschuster@gma:  מייל
 

 EVENING CHANUKAH TRIP FOR FAMILIES       :לעולים
SAVE THE DATE:  SUNDAY, DECEMBER 1st ( ח כסלו"כ ) 
5

th
 night of Chanukah 

Shikum Harova  (Old City / Jewish Quarter Restoration) in 
cooperation with Nefesh B’Nefesh invites Olim families to 
a special  Chanukah program in the newly renovated, 
beautiful Hurva Synagogue in the Jewish Quarter, Old City 
of Jerusalem (Rova Hayehudi b’Ir Haatika).  
Join chayalim and Olim for candle lighting and a musical 
program on Sunday, December 1

st
ח כסלו"כ  , ( 5

th
 night of 

Chanukah). Program begins at 6 PM. 
Buses will be provided. 4:30  PM bus from Chashmonaim 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

  :שלחויפרשת  שיעור נשים בשבת
 מר יצחק חנימוב :מרצה
    11:01:  בשעה

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 15:42לפני השיעור בשעה קריאת תהילים :  שימו לב

 
  

-כל כך הרבה אנשים עבדו קשה מאוד השבוע  !!!תודות

שהדף לא  -החל מהמרוץ של גרעין נאמן עד ליריד חנוכה 
 ...בכל זאת להזכיר כמה, ברצוני .יספיק להכיל את כל השמות

ולגרעין  ,רעות, יישר כוח גדול לקומונרית של גרעין נחשון*
 !נאמן על המרוץ המושלם

, מיה דוגלן, מוריה הימלפרב, לחני טבקרבה , תודה רבה**
, ציפי הורנשטיין ,דבורה הורביץ, מישל' בת, בברלי גרינבלום

שהחיו את היריד  רובין ויינשטיין ועוד הרבה אנשים טובים
תודה להיידי נתן שאכסנה !! לאירוע מדהיםחנוכה והפכו אותו 

תודה לכל ! תודה לכל מי שעזר ביריד. את כל הפריטים בביתה
 . והיעוץ תודה מיוחדת לאיתן גורמן על העזרה!! שתרם מי

 !!!אתם מקסימים !!!לנוער חשמונאיםתודה ו

 
 

 :משלחן המזכירות
, לאחרונה התרבו דוכני מכירות של שתייה  :דוכני מכירות

, בצידי הכביש ובסמוך לצמתים ולככרות בישוב' עוגות וכו
 .י ילדים קטנים"לעיתים גם ע

ברצוני להפנות את תשומת לב ההורים שדוכנים אלה 
ולא  ,מסכנים את המוכרים ואת הרכבים העוצרים לקנות

מזמן אירעה תאונה בצומת הכיכר הראשונה שבנס 
 .הסתיימה רק בנזק לרכוש

 !נא תשומת ליבכם למען בטיחות הילדים

  ש"כולל מוצ, 10:11-51:01  'ה –' א :חורף - שעות המקוה

 (אבל פתוח תמיד)תיאום מראש   :' ו

 052שלוחה   0011-201-15  :מספר דרך מטה בנימין

 124-4421211  :נייד של הבלנית

 

http://www.rammod.net/
mailto:vaad_bryna@012.net.il
http://www.rammod.net/
mailto:chanaschuster@gmail.com


 
 

 

 
 

 !שבת שלום

 ד"בס

 קול ששוןתורני שנתי חידון 

פרשנותה ומסריה היו מאז , תוכנה, הכרת פרשת השבוע

אחת . ומתמיד אבן יסוד בחיי הפרט והמשפחה היהודית

קיום חידון , הפעולות שתורמות להשגת מטרה זו היא

תורני שנתי מסכם על כל חמישה חמשי תורה המבוסס 

. של השנה החולפת" קול ששון"ן פרשת שבוע על גיליו

החידון מתקיים בישוב זו השנה הארבע עשרה שנה ובו 

מהישוב ' ו –' משתתפים תלמידים ותלמידות מכיתות ה

 .חשמונאים ומהעיר מודיעין

לעודד ולהשתתף בחידון , הציבור מוזמן לבוא לצפות

שיתקיים ביום רביעי הקרוב ' תשעג –לסיכום שנת ה 

ל  0:22/בין השעות ( //1/2//021)' תשעד –לו ה כס' יז

 .באולם בית הכנסת הספרדי המרכזי 2/:3/

מרא דאתרא הרב : את החידון השנה יכבדו בנוכחותם

א הרב הראשי לישראל היוצא הרב "איתמר אורבך שליט

 .א"א ורבני העיר מודיעין שליט"יונה מצגר שליט

גר ימסור הרב יונה מצ 2/:3/בתום החידון בשעה 

בבית הכנסת הספרדי , א שיעור בנושא חנוכה"שליט

 . השיעור פתוח לכל הציבור.  המרכזי
 

 
 

 

 
 

 

 פינת הברכות
  מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב*מזל טוב

 

בן לשירה , לדת הנכדדבי רייניץ לרגל הו. דן ודר. לדר*: לידות

 וחיים פינסון
 לענת ואלקס פידלר לרגל הולדת הבן*
בת לנעמי ושניאור , ודיך לרגל הולדת הנכדהלשלומית וגרשון ר*

 סגל
 ודי ובצלאל נחמן ולחיים וברכה ברמן לרגל הולדת הנכד'לג*

 ןברמבן ליהודה ואורית , המשותף
 

 ל"בהצלחה ליוני היימן שהתגייס השבוע לצה*! גיוס

 

: ניתן לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל
vaad_bryna@012.net.il 

 
 
 

 ,י וטרינר המועצה"ע שמונאיםבח  חיסוני כלבת 

 ר אפרים קרן"ד 

 11:11בשעה  11.11, ד כסלו"י', ביום א
 

מי שנרשם מראש במזכירות הישוב ומביא את כל התיעוד 
 .ורתמראש יקבל עדיפות ראשונה ב

 
יש . לא ניתן לבצע החיסון בלי לשלם את האגרה
 להביא את הקבלה  של התשלום למועצה

 (.  15-0011111: גביה 'מח)בכרטיס אשראי  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 :טיול לאזור  יד בנימין  :ממועדון מפגשים

מוזיאון פלשת עתיקות אשקלון  -אשדוד  -ניצנים  
 14/11/5110ו כסל ו"שני ט  ביום .   ילת ועודיוהט

חזרה  .בבוקר בדיוק 4:11יציאה מבית הנוער בשעה   
 /לחבר מועדון  ₪  11מחיר  .14:11משוערת 

 .המחיר כולל כניסה למוזיאון ולעתיקות . הולנלו ₪  11 

-124משה /  0111454' טל : נוספים ציונה:פרטים     
 .רשם גם אצל נאוה המזכירהיניתן לה. 5541454

 ציונה     

  

 !בחנוכה" סטריטבול"טורניר : מועדת ספורט
 

ועדת הספורט של חשמונאים שמחה להודיע על טורניר 
, כדורסל שיתקיים השנה לראשונה בחשמונאים ביום שישי

התחרות מיועדת לבנים ולבנות (. ו כסלו"כ)לנובמבר  50-ה
. ועד מבוגרים', לילדים מכיתה ג, (ובשעות נפרדות, בנפרד)

מידע מפורט על החלוקה לקבוצות גילאים יפורסם בימים 
  . הקרובים

 
. המשחקים יהיו קצרים וישוחקו בקבוצות של שלשה

גביעים ופרסים . חולצות יסופקו לכל שחקן וכמו כן מדליות
 ! יינתנו לקבוצות הזוכות

 .ח לקבוצה"ש 01דמי ההרשמה הינם 
 !לא כדאי לפספס! את החג בכיף ובכושרבואו לפתוח 

 
                    :למידע נוסף ולהרשמה .עוד מידע ופליירים בהמשך

 אורלי קפלנסקי 
orlykap18@gmail.com 

124-2401514 
  

אם מישהו מעוניין . לחולצות אנו מחפשים ספונסר, בנוסף
 .נא ליצור קשר עם אורלי, תת חסותל

 

 :ממועדון גיל הזהב

ת בוקר חתודה לתלמידי כתה ב על העזרה בהכנת ארו*
כת תודה למחנ .והגשתה לחברות מועדון גיל הזהב

ובתה מוריה  לרחל אשואלתודה   .תה על היוזמהיהכ
יישר  .תהיעל העזרה ויצירת קשר עם תלמידי הכ אליאסי

 !כח

לכבוד   יופיעו ילדי גן לאה ,ביום שלישי, בשבוע הבא**
 .חנוכה

רב איתמר : מסיבת חנוכה: 51.11, ג כסלו"כ, ביום שלישי***

ביתה , יבשה סימי תופיעאורבך יאמר דברי תורה ולאחר מכן 
 ,בתכנית מוסיקלית,בליווי רינת קיסר ורחל וילנר, של רחל וילנר

 !!מוזמנות כולן. במועדון בשעות הבוקר
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